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Honderd jaar geleden  uit  Onze Courant 1916
Kees Veken

Dinsdag 11 Januari Wognum

V e r k o c h t

De op de openbare verkooping opgehouden plaats van 

de erve L. Appelman is onderhands verkocht aan den 

heer Vriend alhier voor ƒ 40.000,-.

G  e s l a a g d  

De heer Sasburg alhier slaagt te Rotterdam voor de 

akte vrije-  en orde-oefeningen.

De c o l l e c t e 

De gewoone jaarlijksche collecte voor de Nieuwjaars-

bedeeling heeft in onze gemeente opgebracht de som 

van ƒ 365,85. (De collecte in Nibbixwoud bracht ƒ 333,50 

op.)

Dinsdag 18 Januari Wognum

V o o r  h e t  S t.  J a n s g a s t h u i s

Zondag hield de WelEerwaarde heer L. Roozen, kape-

laan te Hoorn, onder beide H. Missen een liefdadigheid-

spredikatie voor de nieuwbouw van het St. Jansgasthuis 

te Hoorn. De collecte met open schaal bracht daarna 

de voor Wognum belangrijke som op van ƒ 301,67; 

meerdere briefjes van 

ƒ 10,- en ƒ 25,- lagen onder de guldens en rijksdaal-

ders bedolven.

Wognum heeft zich schitterend en voorbeeldig gehou-

den en toont daardoor dat het overtuigd is van het 

ingericht R.K. Ziekenhuis in de onmiddellijke nabijheid, 

onder leiding van Zusters en met hulp van een bekwa-

me chirurg. Wognum had trouwens een klinkend bewijs 

van dankbaarheid te geven, daar reeds meerderen van 

de parochie heil en genezing in het Jansgasthuis  ge-

zocht en gevonden hebben.

Dinsdag 25 Januari Zwaagdijk

Een paar veekoopers hadden hun wagentje, waarvoor 

drie honden, aan een boom vastgezet. Op den wagen 

lag een schaap dat door zijn zwaarte en bewegingen de 

kar deed opwippen, waardoor de honden in onbehaag-

lijke positie verkeerden en den dood door verstikking 

nabij waren, daar zij in de lucht hingen en hun den 

adem door de tuigen ontnomen werd.  

De WelEerwaarde pater Hogeboom, die juist voorbij-

kwam, ontdekte het gevaar waarin de dieren verkeer-

den en kwam hun te hulp. Er verliep geruime tijd voor-

dat de dieren weder bijkwamen.

Dinsdag 1 Februari

 Boelhuis

W o e n s d a g   25 F e b r u a r i   1916,

den heer K. KLAVER

gemeente Wognum, om contant geld,

27 stuks puik HOORNVEE  

koeien, 2 gereden koeien en 5 hokkelingen; 

met toebehooren, 2 driewielde karren, 

1 hooischudder, 1 maaimachine met 

toebehooren, 1 handzaaimachine, 

2 ploegen, 2 grote dorschzeilen, 

Boeren-, bouwers- kaasmakersgereedschap, 

  

Vrijdag 4 Februari Nibbixwoud

Iepen- en essenboomen

of   STAMMEN  
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Dinsdag 8 Februari Nibbixwoud

Alhier is een commissie gevormd bestaande uit leden 

van de gemeenteraad en de heeren 

J. Koopman en J. Schouten om een inzameling te doen 

voor de noodlijdenden door den watersnood.

Dinsdag 8 Februari Wognum

bekwame Timmerlieden

Vrijdag 11 Februari Wognum

Verzekert
Uw Gebouwen, Goederen en Vee

bij

Wognum, Zomerdijk

Dinsdag 29 Februari Wognum

Dinsdag 29 Februari Wognum

De ondergetekende bericht

Drukwerken

P. TOOL Jzn., Wognum
In Manufacturen en Drukwerken

Dinsdag 29 Februari Nibbixwoud

Zondag 5 Maart

Prijsbiljarten

met 6 ballen,

Bij Th. Schouten

Café te Nibbixwoud

Vrijdag 3 Maart Wognum

Mej. Starmans slaagde te Utrecht voor de akte nuttige 

handwerken.

Vrijdag 3 Maart Wognum

Vergadering bestuur Boerenleenbank.

Wegens het overlijden van K. Klaver, directeur en mede-op-

richter van de bank, wordt een nieuw bestuurslid gekozen.

De heer J. van Berkel breekt een lans voor de heer  

C. Biersteker, zegt wat, hoe en wie de heer B. is, die 

juist de eigenschappen bezit aan de directeur eener 

bank te stellen. 

Gekozen wordt de heer H(illebrand) Klaver. 

Bij de rondvraag neemt de heer Van Berkel  ’t woord 

om nogmaals terug te komen op de kandidatuur Bier-

steker.  Spr. zegt dat geen haar op zijn hoofd er aan 

dacht dat na zijn aanbeveeling de heer B. zou worden 

gekozen. Genoemde heer werd daarom door spr. aan-

bevolen, daar ’t uit de feiten bleek dat men den stelre-

gel ging volgen:”Vader is ‘t geweest, nu moet de zoon 

’t worden.”

Hillebrand Klaver was zoon van 

de pas overleden Klaas Klaver. 

Maar Van Berkel was dik bevriend 

met Biersteker. Zijn zoon Jan 

werd Bierstekers pleegzoon.

Wethouder en oprichter van 
de Boerenleenbank Klaas 
Klaver, foto 1913.
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Dinsdag 14 Maart Zwaagdijk

R.K. Meid-huishoudster

POOTAARDAPPELEN

Duxe en Julia’s bij Jb. BESSELING Jzn. te

Zwaagdijk.

4 veel melk gevende Vaarsen

Wognum

Vrijdag 17 Maart Wognum Wadwaij

te vallen en zijn been zoodanig te kneuzen dat hij de 

eerste weken geen dienst zal kunnen doen.

Vrijdag 23 Juni Nibbixwoud

Gemeenteraad

Tijdens de vergadering komt aan de orde een verzoek 

van de Gezondheidscommissie te Enkhuizen om bij het 

herzien der politieverordening een artikel in te lasschen, 

waarbij de ingezetenen verplicht worden de straat eerst 

stof is zeer nadelig voor de gezondheid.

Het verzoek wordt voor kennisgeving 

aangenomen.

Dinsdag 27 Juni Zwaagdijk

E e n  s c h a d e p o s t.

Een onzer landlieden had een lelijke 

schadepost. Bij het verweiden sprong 

een zijner beste melkkoeien op een der 

langs de weg staande hooihopen in. Het 

dier had zulk een vaart dat het tegen 

een boom stoof en dood nederviel.

In een op vrijdag 21 juli verschijnend aan-

vullend artikel wordt vermeld dat de koe 

niet zonder reden zo’n haast had: zij (de 

koe) werd niet alleen verjaagd van een al 

menigmaal bezocht stuk bouwland, maar 

kreeg ook een hooi/spitvork achterna ge-

worpen door de verbolgen eigenaar van het 

land. De vork trof doel, de koe liep vergiftiging op en legde 

op bovenvermelde wijze het loodje. Niettemin werd de zaak 

in der minne geschikt.

Dinsdag 25 Juli Nibbixwoud

Naar wij uit goede bron vernemen zal vermoedelijk de 

Zuivelfabriek “Nibbixwoud” van Schoenmaker en Co. 

in Duitsche handen overgaan. 

Het paadje vanaf de straatweg leidt naar de Magdalenakerk. Op het paadje staat Jan 
Vis (de postbode met zijn fiets), die in het laatste huisje in de rij van drie woonde. Hij was 
ook koster van de kerk. Op de suikerwortelkuil zit de zoon van meester Schouten.

Vrijdag 23 Juni Wognum

In een vrijdagavond gehouden vergadering van R.K. 

land- en tuinbouwers en veehouders, uitgeschreven 

door het Bestuur der L.T.B.- afd. Wognum, werd be-

sloten tot oprichting eener vereniging Werkdadige 

Naastenliefde nadat doel en werking door het bestuur 

waren uiteengezet.

Vaandel van de Chris-
telijke Naastenliefde 
Wognum.  
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Vrijdag 4 Augustus Nibbixwoud

De heer A. Kaager, onderwijzer aan de R.K. school 

alhier, legde te Haarlem met goed gevolg het examen 

voor de hoofdacte af.

De meerderheid  is het er mee eens dat een leer-

kracht die meer dan 30 jaren de gemeente tot grote 

voldoening van zijn superieuren  heeft gediend, door 

het noodlot op wachtgeld wordt gesteld en nadien met 

een pensioen van 10 à 11 gulden per week tevreden 

zou moeten zijn, door den Raad in bescherming dient 

genomen te worden.

Met op 1 na algemene stemmen wordt het voorstel 

aangenomen.

Vrijdag 6 Oktober Wognum

G e s l a a g d  voor werktuigbouwkundig ingenieur 

(met lof) aan het Rheinische Technicul te Bingen aan de 

Rijn de heer P. Tool, alhier.

Vrijdag 20 Oktober Nibbixwoud

V e r v r o e g d e  p o s t 

Er is door eenige ingezetenen in onze gemeente bij de 

Directeur Generaal der Posterijen een verzoek ingediend 

om de avondbestelling wat vroeger te krijgen. Lukt het, 

dan zal binnenkort de post om vijf uur besteld worden.

Vrijdag 27 Oktober Zwaagdijk

Z o o  k u n n e n  o n g e l u k k e n  n i e t  

u i t b l i j v e n

Op een avond der vorige week passeerden twee onzer 

ingezetenen de spoorlijn bij het station Zwaagdijk-Ze-

venhuizen. Nauwelijks waren zij de lijn over of de trein 

snorde achter hen heen. De slagboom was open en van 

de wachteres was niets te bespeuren.

Vrijdag 10 November Zwaagdijk

Het bouwersbedrijf van den heer C. Keuning is onder-

hands verkocht aan den heer C. Rood Jnz. om daar zijn 

boomkwekerij te verplaatsen.

Dinsdag 5 December Nibbixwoud

S t e r f t e  i n  1 9 1 6 

Er zijn in onze gemeente in 1916 twee maal zooveel 

sterfgevallen voorgekomen als in andere jaren. De regis-

ters zijn te klein, wat in 20 jaren niet is voorgekomen.

Wognum, 29 December 1916

De BURGEMEESTER der Gemeente Wognum brengt 

bij deze ter kennis dat het bedelen langs de huizen on-

der de naam van Nieuwjaarwenschen, zowel van  in- als 

buiten de gemeente wonende, vóór op of na 1 Januari, 

niet zal worden toegelaten.

De BURGEMEESTER voornoemd,

K.A. COMMANDEUR.

Vrijdag 18 Augustus Nibbixwoud

E e r s t e  H. M i s 

Donderdagmorgen om 9 uur droeg de WelEerwaarde 

heer Th. Schoenmaker in de Parochiekerk alhier zijn 

eerste H. Mis op. Als diaken en sub-diaken fungeerden 

de WelEerw.  heeren J. Schoenmaker, kapelaan te Rot-

terdam, broeder van den jubilaris, en de WelEerwaarde 

heer A. Konijn, uit Heerhugowaard, Ceremoniarius, de 

ZeerEerw. heer Pastooor alhier.

Dirk Schoenmaker , geboren 
15-11-1889 Nibbixwoud 
(Hauwert). Neomist. Tot pries-
ter gewijd 15-8-1916 Haar-
lem (wereldheer). Overleden 
19-3-1965 Roelofarendsveen. 
Begraven 22-3-1965 Roelofa-
rendsveen RK kerkhof.

Vrijdag 15 September Wognum Wadway

De gemeenteraad

Door de voorzitter wordt voorgesteld het salaris der 

onderwijzer Schouten, met het oog op zijn aanstaand 

wachtgeld zoodanig te verhoogen dat dit even hoog zal 

zijn als zijn salaris thans is.

‘Zowel zijn langdurig verblijf in deze gemeente, wat 

als een verdienste mag worden beschouwd en de 

vele verdiensten in de gemeente èn als leer-

kracht èn als particulier, verdienen 

waardering.’

Meester Kees (Cornelis) Schou-
ten was 43 jaar onderwijzer in 
Wadway tot aan de opheffing van 
de school in mei 1926. Hij was 

ook kassier van de Boerenleenbank 
Wognum/Wadway bij hem aan huis, 

Wadway 19. Hij overleed op 5-6-1935 
te Wadway, 74 jaar oud.


